
ELS APUNTS DE LA FACULTAT 

Per què serveix el Col·legi de Periodistes? Aquesta és la pregunta que més sovint m’han fet els 
meus companys de professió més joves. La gran majoria no estan col·legiats i diuen dubtar de 
què aquesta entitat hagi fet alguna cosa per millorar les condicions laborals en què es troben. 
S’estranyen quan veuen que els seus professors i els seus superiors a la feina no s’han reciclat 
als nous temps de la comunicació, tot i la gran vàlua que puguin tenir amb la seva experiència.  
I només entrar en el món laboral, ja perceben quines són les seves expectatives de futur: 
s’imaginen anys i panys cobrant el mateix, amb contractes per obra i servei, o com a 
autònoms, i veient com són pocs els escollits. 

De les seves paraules , interpreto que continuen a la professió amb el somni que algun dia 
estaran entre aquests escollits –entre els que cobren millor, entre els més mediàtics, entre els 
més valorats- i amb la il·lusió que finalment podran fer ús de la seva llibertat d’expressió per 
recuperar el periodisme democràtic, després de passar per un túnel fosc i intoxicat pels 
interessos empresarials, pels abusos de poder i per la vanitat. Els escollits no diuen res al 
respecte, per por a ser destronats. I els exclosos del reialme, també callen, per por a tancar-se 
portes i esperant un canvi sobtat del seu destí professional.  

Els joves periodistes saben que la seva edat és un valor per aconseguir un tipus de feina que 
implica carregar càmera de vídeo i de fotos, trípode, micròfon, i ordinador portàtil... i tot, pel 
mateix preu. Aquesta feina no els faltarà i sovint són pluriempleats. Vibren per la informació. 
Però arriba un moment en què veuen com la raça periodística va caient al seu voltant, quan 
alguns maduren i se n’adonen que, de fet, també la seva vida personal és important: tot un 
descobriment. Aleshores – amb certa por a la frustració-  es plantegen canviar de professió per 
poder assumir el cost d’independitzar-se, de pagar el lloguer, de demanar una hipoteca o de 
formar una família. Fins aleshores, pensaven que no hi tenien dret: massa joves! 

I són joves, però estan molt preparats: dominen les noves tecnologies, veuen el cinema i les 
sèries de televisió en versió original, tenen esperit crític i una intel·ligència emocional 
envejable. No oblidem tampoc que han accedit a un dels estudis universitaris amb nota de tall 
més alta. Com és que un cop Llicenciats passen a estar entre els professionals amb més 
precarietat laboral? 

Tots vam aprendre a la Facultat que la bona salut del periodisme és la garantia de la bona salut 
democràtica. També, que els periodistes han de ser ideològicament independents i incòmodes, 
davant dels poders establerts. On estan els apunts d’aquella classe? Tots plegats, sembla que 
els hem perdut. Com es pot parlar de llibertat, des de la feblesa? Com es pot fer periodisme, 
des de la submissió? Hauríem de buscar el metge que curés totes les malalties d’aquesta 
professió que estimem, tenint en compte que estan en joc els valors més bàsics de la nostra 
democràcia. 
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